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 عاملةسوء امُلمع تجاوب ال: داود

I-  تقوى لسوء املعاملة والصراعات الشخصية بكيفية التجاوب 
سما اجعاامةمكأممةاجعمة .سما اجعاامةمكمم واحدةمنأهم اجواابمف ميحنا امااجةوحنمكهميانتنمكاج وماو  -أ

اجحنماةحنميينمانسما  ميوقم باضاايةجمابماً أأنبم  ياجمي.ي اةضجهمةاتعديدةعةيمداراجحناة

اجعاامةكأمةبادر

جما واوبامابطةيقمك نمةةمحنحكرواسمفممن.أععم مم اجمة خطماواوبااباجطةيقكاجصمحنحكسمانبجا  - 

اجعةارةسان  ةاا عبةاجاق  ؤدىاجي  ارودبس يبتاساا

هايعةم ع قا اماأأمااجاماأ.العااجذاهامسئ.جسااألبتسااألناجعسنحإش ةاباوهااآلنيعةناا:ساسىأمبدأ  -ج

.ئالأنيناناجعصدر يهذهاجدوائةسهااجعاذاأ.أجخ...اجعنابكواج  ثنة ياجخدمكسعا ااأاجصحكاجوسديكأ

دُداا لَ . ألَنَُّكْم قَِد اْشتُِريتُْم بِثََمن   أَنَُّكْم لَْستُْم ألَْنفُِسُكمْ ... أَْم لَْستُْم تَْعلَُموَن " ْم َافِدْ أَْكَااِاُكدُم الَّتِدْ فََمجِّ َُ  فِدْ أَْدَسداِ 

 ِ َْ لِِلَّ  (02-6:91اا)" ِه

ااحقماقه عادةأاجعؤمانناجذينيحباناجعسنحمايبقانعةيهذهاجدوائة يأيديه و ح  حنعه بدلمايحاجم -د

.اجة  يمايس حقابه ييدي

هذهواحدةمنأقاىجاابف.ةحنحكعادسا اجعاامةكداودواحدمنأبةزاألمثةك يانتنكاج واو بصارة -ه

ياطناما.سما ماامة مهنتنمك وماو داودمم اجمة عامدماي همااجعزمماراج قةنمدىجن16مزمار.حنا هاجةوحنك

. نةةعنانتنك واو داودجسا اجعاامةك

مناجقن األساسنكعةيممدارحنماةهذهواحدة. اايإس اداعأه األمار يحنا ااجه: ييدي أس ادعروحي -و

 ميجمداودينمانعادماهذااانجز هاممناجحة اجةوحنك.أداودأدخلهللا ياجصةاعمنخ لذج .داود

.أوقاتةةاعشخصي

(1916مز). " .. فِْ يَِدَك أَْستَْوِ ُع ُكاِاْ"

(61916مز).. " . فِْ يَِدَك آَدالِْ"

ع قا ممهأأمااجممهأسممعا هأةممح هاجوسممديكأاجعنابممك:هبطةيقممكععنقممكامم  اامميامملشممريعممسروحمم"روحممي" -ز

ةن سمقةمفمم اجمة اج  ياجماام تععنقكععلاجة  اايإس اداعهذهاألمار ييدى .واج  ثنة ياجخدمك

.ئالعاهاسجذاهاماجة الهذهاألمارخاةكبألن.اج امجقنادةاجة 

بعماأنامل.مم وعمدهأنينمانمسمئالعمناملاألممارقاقامااجخخصمنك مييديمههذاي ضعنبإس عةاربقلح -ح

.ئالعنإعاد هاسأمااجااماضاعك ييديهأإذاس ةق  قدس ةق ماههام
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قمن إراد مهأناجمة سمن دخلجن ثم اوامانداود.ئالعاهماسمبحنبس ادعاجنملجعةنن مهوهماي اهمدأنينمانم -ً

.اجة عادةأمايواو ةةعا اابطةيقمكو مي اقنم مخ ةماععماااماب اقامه.قن ا هبطةيق هو ي ا(جدوجه)

. ييدي أس ادعروحي اايقبالمايتاةهاجة  ياجعاقا

جعاإسادعيساعروحه ييمدى. يأشداألزمات يحناةيساعأإس خدمواحدةمنقن اجحناةاألساسنكجداود -ي

.مناجصاادجةسعا اآل اانيخنةاجيأاثةجداأ

(31901جا)" َانَاَ ى يَُسوُع بَِصْوت  َعِظيم  يَا أَبَتَاهُ فِْ يََدْيَك أَْستَْوِ ُع ُكاِاْ"

بطةسإس تاض يشةحماايأنيساعإس ادعروحه ييدىاآل  -ك

اَن يَُسلُِّم لَِمْن يَْقِضْ بَِعْدل  الَِّذي إِْذ ُشتَِم لَْم يَُكْن يَْشتُِم ِعَوضاً َاإِْذ تَأَلََّم لَْم يَُكْن يَُهدِّ " ََ (0190بط6)" ُ  بَْل 

 ااياإليعانأبهسن دخلج صحنحاألخطا بطةيق ه ي اقن ا ه:ي سة جعنيقضي .6

مم   .0 اامةممك.اإلهابممكاواج حممدربطةيقممكمهناممكاوسمماخةة ااممي:ش  رداجتاممل.هممذهإحممدىًممةاسمما اجع 

مثملاجباضي هعلأنيس ادع ييدىهللااألماراجصمينةة.هناكاجع نايهااإلجابكباتساجطةيقكاجطب

.ي خ  اوي هانان

ألبتساا يوفأنباطيمنانجيضفهللابة ضااأنبا ق -ل

َْ النَّْقَمةُ : الَ تَْنتَقُِموا ألَْنفُِسُكْم أَيَُّها األَِابَّاُء بَْل أَْعطُوا َمَكاناً لِْلَغَضِب ألَنَّهُ َمْكتُوب  " بُّ  لِ فَدِِْن . أَنَدا أَُدداِيي يَقُدوُل الدرَّ

َك فَأَْطِعْمهُ  الَ يَْغلِبَنََّك الشَّرُّ بَِل اْغلِِب . ألَنََّك إِْن فََعْلَت َهَذا تَْجَمْع َدْمَر نَاك  َعلَى َكْأِسهِ . َاإِْن َعِطَش فَاْسقِهِ . َداَع َعُداُّ

(06-6:960رو)" الشَّرَّ بِاْلَخْيرِ 

األممة.احم همو ةقيمما"وض األمار يبصبهااجصحنح" قام  ضعن ةقياجادلورا اإلباجتنةة .6

أنباطيمنان.األمةاجذىي طة عةنهاجباضاإلب قامأي ضعنماهاأاثةمناج اايضاود  اجثعن

.جةيضفياايباطيمنانج دخلهللا

.اجة ( دخل)جديااإخ نارينإماأنبا ق ألبتسااأوأنبث  يإب قام .0

اثنةمناجعمؤماننبنا قعماا.جاإب قعااألبتسااسن ةاج اجة عناج دخل ياألمةوسن ةكجاااجعوال .1

أهما(أبماأجمازىيقمالاجمة جياجاقعك)موالاجاقعكهاجةة .ألبتسن جن  ادواأنيااجاامايس حقان

.اجعحبكأاجحنعكأاجقاةجة دخلب  ضلًةيقكمنعاده

سمم ديعكبسممبفاجصممةاعاجاتسمميب قممامألبتسممااسممندقاسممييعاااممامممناج ممةابطممم اجممة بطةيقممكم اإل .3

جاأعطناااجعنانجيضمفاجمة هماسمن دخلوياطمياجنثنمة مي.اجع صاحفجإلبخيالباإلب قامألبتساا

.بتسه اقن هوسن ينةقةاباا ياجعخاار

 مياجرمةوناجة  دخ تع وإس قبالاجعزيدمنااجياججةدخال ةةكاامةك يالمةهب اةضجسا اجع  -م

أريمداجمدخالاجمياجاعم مم .يإقصمي م ثنةعةميقةبمأريمد.ال تقد ةةمكجة يننمةان يقةب  ض.اجخارجنك

اريمداج حمالاجمداخةياجنامملأوامذا.اامملممنممايامايانياطنامياطناميمقمدارأريمد مدخليسماعجن.اجة 

.جياجناملاج دخلاجخار
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II- داود وشاول  
 مي(01ةم 6)أوعمننجمدي ميبةيمك(03ةم 6):ج دريفداود يمدرسكشاولهم اإلةحاحاتاألساسنك -أ

 ياجعة ننداوديودشماولبمائ ويعنامهان.اجحادث ننيتصةه بضاكأشهةوجننجه بتساجةساجك.زيابةيك

تاجرج ياة بهداود.هللااانيع حنقةفداود.يتالحسبعايةيدماه  .إم حانم 

عمادة.حةعهاجثابايهادعا مهأنينمانمةم إسمةائنل.حة داوداألساسيأنية بطقةبهبطةيقكععنقكم هللا - 

 .مايناناجحة األساسي يقةابااهاًةفاجبةاك ياجرةون

منأجل حايلاألماراجثابايمكإجميمنابهماقةابااجنهقدمجاااجتةصإلعادة ا جئكمناجة تااإلم حاباتاجع  -ج

 .أوالأ دريفاإليعانجاض اجحة األساسيج.اجصحنح

 .شاولجااا  ةيدأن نانمثلداودوعةيحنا  دعاةادعاةداودح عاأس ة ح بعدرسك -د

هبمداوداابم ع ق م.مةيضماأبماجينةةاانحة نماأ.منداودبطةيقكمةضنكشاولاانمة أسةائنلواانييار -ه

 .اانياة انداودسن خذمنابهياماأما.اةاهنكشديدةوقةرق لداود/ع قكمحبك

عائةكداودأاجاعلأاألمكأوح ي سا اجعاامةك ضعا.شاولاانحعيداودأمديةهأمة األمكأماتذاجقابان -و

 .وضاهاجقابابي ياجدوجك

III- (03صم6) اول وداود ىف برية عني جديش 

.داودوجدشاولبائ  يميارة -أ

ا َكَدَع َشاُاُل ِمْن َاَكاِء اْلفِلِْسِطينِيِّيَن أَْخبَُراهُ " يَِّة َعْيِن َددْدي  »: َالَمَّ فَأََخدَذ َشداُاُل الَثاَلَدةَ آالَِ  . «ُهَوَذا َ اُاُ  فِْ بَرِّ

ْهف  فََدَخَل َشاُاُل لَِحاَدة  لَدهُ َاَ اُاُ   ... َاِكَدالَهُ  َكُدل  ُمْنتََخبِيَن ِمْن َدِميِع إِْسَرائِيَل َاَذَهَب يَْطلُُب َ اُا َ  ََ اَن ُهنَاَك  ََ َا

َرِة اْلَكْهفِ  انُوا ُدلُوساً فِْ ُمَؤخَّ ََ (1-6903ة 6) ".َاِكَدالُهُ 

يوفانب ب هذااجعبمدأ مياملاجا قماتوجمنس قمطمم ممنهم ممن.داوداوقارجاجهمناإلسا ةاجيشاول - 

.اجقنادة

بُّ »: فَقَاَل ِكَداُل َ اُاَ  لَهُ " َك لِيَدِدَك فَتَْفَعدُل بِدِه َمدا يَْحُسدُن فِدْ :ُهَوَذا اْليَْوُم الَِّذي قَداَل لَدَك َعْندهُ الدرَّ َهئَنَدَذا أَْ فَدُع َعدُداَّ

بِّ أَْن أَْعَمدَل َهدَذا األَْمدَر  َااَشا»: فَقَاَل لِِرَدالِهِ ... فَقَاَم َ اُاُ  َاقَطََع طََرَ  ُدبَِّة َشاُاَل ِسّراً . «َعْينَْيكَ  لِْ ِمْن قِبَِل الدرَّ

بِّ  بِّ ُهوَ , بَِسيِِّدي بَِمِسيِح الرَّ فََوبََّخ َ اُاُ  ِكَدالَهُ بِاْلَكثَِم َالَْم يََدْعُهْم يَقُوُموَن َعلَى . «فَأَُمدَّ يَِدي إِلَْيِه ألَنَّهُ َمِسيُح الرَّ

ا َشاُاُل فَقَاَم مِ . َشاُالَ  (7-3903ة 6)." َن اْلَكْهِف َاَذَهَب فِْ طَِريقِهِ َاأَمَّ

.سا ةإجنهأبهاليااىاإلداود عننمنإقااعشاولبطةيقكمؤق ك -ج

ْيَف  َ  ... الُمَّ قَاَم َ اُاُ  بَْعَد َذلَِك َاَخَرَج ِمَن اْلَكْهِف َانَاَ ى َاَكاَء َشاُالَ " ََ بُّ ُهَوَذا قَْد َكأَْت َعْينَاَك اْليَْوَم َهَذا  فََعَك الرَّ

بِّ ُهدوَ : قُْلتُ ...  لِيَِدي فِْ اْلَكْهفِ  فَِمدْن . اْنظُدْر أَْيضداً طَدَرَ  ُدبَّتِدَك بِيَدِدي ...الَ أَُمدُّ يَِدي إِلَى َسيِِّدي ألَنَّدهُ َمِسديُح الدرَّ

َاأَْندَت تَِصديُد , َالَدْم أُْخِطدْ  إِلَْيدكَ , ِدي َشرٌّ َاالَ ُددْرم  قَْطِعْ طََرَ  ُدبَّتَِك َاَعَدِم قَْتلِْ إِيَّاَك اْعلَْم َااْنظُْر أَنَّهُ لَْيَس فِْ يَ 

(66-4903ة 6)" .نَْفِسْ لِتَأُْخَذَها
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. ييدياجة (قضن ه)داودسة أمةه -د

بُّ ِمْنكَ " بُّ بَْينِْ َابَْينََك َايَْنتَقُِم لِْ الرَّ يَّاَن َايَْقِضْ بَْينِدْ فَيَُكو... َالَِكْن يَِدي الَ تَُكوُن َعلَْيكَ , يَْقِضْ الرَّ بُّ الدَّ ُن الرَّ

َمتِْ َايُْنقُِذنِْ ِمْن يَِدكَ , َابَْينَكَ  ََ َُِم ُمَحا (61-60903ة 6)." «َايََرى َايَُحا

IV-  (01صم6) زيفشاول وداود ىف برية 

 رجل1222شاولإس عة ي  ب داودب  -أ

يَِّة ِييف  َاَمَعهُ " يَّدِة ِييدف  الَثاَلَةُ آالَِ  َكُدل  ُمْنتََخبِدْ إِْسدَرائِيَل لِيُفَدتَِّش َعلَد قَاَم َشاُاُل َانََزَل إِلَى بَرِّ .. .ى َ اُاَ  فِدْ بَرِّ

د ِِ ِعْندَد َكْأِسدِه َاأَْبنَْيدُر َاالشَّ دوي  فِدْ األَْك َُ ِِ َاُكْمُحدهُ َمْر ْعُب ُمْضدطَِجُعوَن َاإَِذا بَِشاُاَل ُمْضطَِجع  نَائِم  ِعْنَد اْلِمْتدَرا

َك فِْ يَِدكَ »: فَقَاَل أَبِيَشاُي لَِداُا َ . هِ َاَوالَيْ  ُ اْليَْوَم َعُداَّ ِِ ُ ْفَعدةً . قَْد َابََس لَّ ْمِح إِلَى األَْك َْ اآلَن أَْضِرْبهُ بِالرُّ فََدْعنِ

(4-0901ة 6) ".«َااِاَدةً َاالَ أاُلَنِّْ َعلَْيهِ 

 .حنقةفداودسباتععن عةياجوعن جنع اوق داودر ضق لشاولأاجة  - 

أُ؟, الَ تُْهلِْكهُ »: فَقَاَل َ اُاُ  ألَبِيَشايَ " بِّ َايَتَبَرَّ بُّ »: َاقَاَل َ اُا ُ « فََمِن الَِّذي يَُمدُّ يََدهُ إِلَى َمِسيِح الرَّ ٌّْ ُهدَو الدرَّ إِنَّ , َا

بَّ َسْوَ  يَْضِربُهُ أَْا يَأْتِْ يَْوُمهُ فَيَُموُت أَْا يَْنِزُل إِلَى الْ  بِّ أَْن أَُمددَّ يَدِدي إِلَدى . َحْرِب َايَْهلِكُ الرَّ َااَشا لِْ ِمْن قِبَِل الرَّ

بِّ  دوَي اْلَمداِء َاَهلُدمَّ ! َمِسيِح الرَّ َُ ْمَح الَِّذي ِعْنَد َكْأِسدِه َا دوَي اْلَمداِء ِمدْن ِعْندِد . «َااآلَن فَُخِذ الرُّ َُ ْمَح َا فَأََخدَذ َ اُاُ  الدرُّ

ِِ َشداُاَل َاَذَهبَددا ددانُوا نِيَامداً اَ , َكْأ ََ بِّ َاقَددَع َعلَددْيِهمْ ألَنَّ ُسددبَ , لَدْم يَددَر َاالَ َعلِددَم َاالَ اْنتَبَدهَ أََاددد  ألَنَُّهدْم َدِميعدداً  " .اَت الدرَّ

(60-901:ة 6)

 .جادمحعايكوحةاسكشاولقائدجنششاولةنأباداودإب هة -ج

ِِ اْلجَ " بِيَرة   ،بَِل َعْن بُْعد  َاَعبََر َ اُاُ  إِلَى اْلَعْبِر َاَاقََف َعلَى َكْأ ََ أََمدا أَْندَت »: فَقَاَل َ اُاُ  ألَْبنَْيدرَ  ...َااْلَمَسافَةُ بَْينَُهْم 

ِْ َسيَِّدَك اْلَملَِك؟ , َكُدل   دوُي اْلَمداِء  ...َاَمْن ِمْثلَُك فِْ إِْسَرائِيَل؟ فَلَِماَذا لَْم تَْحُر َُ فَاْنظُِر اآلَن أَْيدَن ُهدَو ُكْمدُح اْلَملِدِك َا

اَن ِعْنَد َكْأِسهِ ا ََ إِنَّدهُ »: فَقَداَل َ اُا ُ « أََهدَذا ُهدَو َصدْوتَُك يَدا اْبنِدْ َ اُاُ ؟»: َاَعدَرَ  َشداُاُل َصدْوَت َ اُاَ  فَقَدالَ . «لَِّذي 

(67-61901ة 6)" .«َصْوتِْ يَا َسيِِّدي اْلَملِكَ 

 .ديسة امةه ييدياجة مةةأخةىداو -د

بُّ يَُر ُّ َعلَى ...  فَأََداَب َ اُا ُ  ...اْكِدْع يَا اْبنِْ َ اُاُ  ألَنِّْ الَ أُِسُْء إِلَْيَك بَْعُد ِمْن أَْدِل . أْتُ قَْد أَْخطَ »: فَقَاَل َشاُالُ  الرَّ

هُ َاأََمانَتَهُ  لِّ َااِاد  بِرَّ بُّ اْليَْوَم لِيَِدي َالَْم أََشأْ أَْن أَُمدَّ يَِدي إِلَدى , َُ بِّ ألَنَّهُ قَْد َ فََعَك الرَّ انَدْت . َمِسديِح الدرَّ ََ َمدا  ََ َاُهدَوَذا 

 َّْ دلِّ ِضدي   , نَْفُسَك َعِظيَمةً اْليَْوَم فِْ َعْينَ َُ بِّ فَيَْنقُْذنِْ ِمْن  ِْ الرَّ َذلَِك لِتَْعظُْم نَْفِسْ فِْ َعْينَ : فَقَداَل َشداُاُل لِدَداُا َ  .«ََ

" .الُدددمَّ َذَهدددَب َ اُاُ  فِدددْ طَِريقِدددِه َاَكَددددَع َشددداُاُل إِلَدددى َمَكانِدددهِ . ْقدددِدكُ ُمبَددداَكك  أَْندددَت يَدددا اْبنِدددْ َ اُاُ  فَِِنَّدددَك تَْفَعدددُل َاتَ »

 (01-06901ة 6)

 (63-60962اخ6أ16ة 6)بادعدةساااتماتشاول يماةاك -ه

بِّ الَّدِذي لَدْم يَْحفَْظد" دثَِم الدرَّ ََ بَّ ِمْن أَْددِل  َل اْلَمْملََكدةَ إِلَدى  ... هُ فََماَت َشاُاُل بِِخيَانَتِِه الَّتِْ بَِها َخاَن الرَّ فَأََماتَدهُ َاَادوَّ

(63-61:62أخ6)" .َ اُاَ  ْبِن يَسَّى


